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Обавештење о одлукама скупштине СТСС 

донетим на ванредној седници у Јагодини 16. августа 2015. 
 

Поштовани, 
 
Обраћам вам се у име делегата ванредне седнице скупштине Стонотениског савеза Србије 

која је одржана у Јагодини 16. августа 2015. у 16.00 часова. На жалост, стони тенис у Србији 

већу дуже није у завидној ситуацији, о чему сведочи незадовољство играча, тренера и свих 
осталих који су на овај или онај начин упознати са стањем у нашем спорту. Ипак, надам се да 

смо на путу да дођемо да боље организације, па макар и уз промене које не иду увек онако 
глатко и брзо како бисмо сви желели.  

На седници скупштине у Јагодини Оливер Радошевић је разрешен функције председника 

СТСС и сходно томе више нема право заступања Стонотениског савеза Србије, те вас овим 
путем, као председавајући седнице скупштине СТСС, о томе обавештавам. Сматрам да је 

неопходно да вас на овај начин упознам са одлукама  скупштине и о осталим чињеницама јер 
г. Оливер Радошевић, који је до седнице био председник СТСС, оспорава легалност одлука са 
седнице. Одлуке скупштине су предате канцеларији СТСС, али је службеница која је одлуке 
примила изјавила да је Оливер Радошевић 4 дана пре седниое скупштине однео из 

канцеларије и деловодни и пословни печат. 

Подсећања ради, а трудићу се да будем што краћи, молим вас да имате у виду и следеће 
чињенице. На седници скупштине Стонотениског савеза Србије (даље СТСС) одржаној у 

децембру 2014. за председника СТСС је изабран Оливер Радошевић. Сходно члановима 32 и 
33 статута СТСС, председник је био дужан да на првој седници ИО конституише извршни 

одбор, односно да именује подпредседника, да именује 2 члана извршног одбора, предложи 
генералног секретара и председнике свих комисија у Савезу - што он није учинио. 

Подпредседник СТСС није до данас именован, један члан извршног одбора је именован у 
фебруару 2015., а други члан тек крајем маја 2015. године. Председник до дана ванредне 
скупштине није дао предлог за генералног секретара. 

Већина чланова извршног одбора СТСС убрзо постаје незадовољна радом председника 
СТСС због самовољног доношења одлука, због непостојања комуникације са члановима ИО 
СТСС, лоше комуникације са Олимпијским комитетом и Министарством спорта (на основу 
нама доступних информација), изостанка реорганизације рада канцеларије СТСС, као и 

нефункционисања такмичарске комисије СТСС, што је довело у питање одвијање и 
регуларност такмичења у СТСС. Иако упозорен на важност, Радошевић пропушта да поднесе 

предлог међународној стонотениској федерацији за наше чланове различитих комитета 
ИТТФ. Због тога смо изгубили једино место које смо до тада имали и то у „Science and Medical 
Committee”.  

Самовоља у раду кулминира када председник Радошевић неовлашћено, кршећи статут и 
без одлуке извршног одбора, сам одређује чланове делегације која одлази на светско 
првенство које се априла месеца одржало у Кини. Претходно, члан ИО СТСС Душан 
Османагић дана 14.4.2015. захтева хитну седницу извршног одбора, инсистирајући да ИО 
СТСС донесе одлуку о саставу делегације. На  овај захтев председник СТСС није одговорио, а 
у Кину одлазе, као чланови делегације и две особе из Ниша, чије трошкове је платио  

Стонотениски савез Србије.. Истовремено председник пропушта да одобри средства за 
припреме репрезентативаца за светско првенство, што је незапамћени пропуст те стога 

репрезентативци одлазе на светско првенство нез дана заједничких припрема. 



Услед свега напред наведеног (и не само тога) на седници извршног одбора, одржаној 19. 

маја у Нишу, 5 чланова ИО СТСС, у складу са одредбом члана 29 статута, предају писмене 
захтеве за сазивање ванредне седнице скупштине СТСС, на којој би се расправљало о раду 
председника и његовом евентуалном разрешењу. 

Уместо да поднесе оставку, јер представници 4 од 5 организација чланица СТСС траже 

његово разрешење, Радошевић смењује једног члана ИО који је тражио  да се расправља о 
раду председника и то по хитном поступку, електронском седницом. Члановима ИО дато је 20 
сати да гласају о предложеној смени са напоменом „Ко не одговори, сматраће са да је ЗА“. На 

то место Радошевић предлаже особу која је пре непуних годину дана смењена са истог места, 
очигледно сматрајући да ће тако одложити ванредну скупштину и расправу о сопственом 

раду. Након тога нови члан ИО СТСС (Слободан Тасковић) даје изјаву у којој стоји да је 
„против одржавања ванредне седнице скупштине оваквог типа“. Иначе, сходно пословнику о 
раду извршног одбора СТСС за пуноважност одлука је неопходна верификација на седници 
ИО (члан 5 пословника), што није извршено, па је самим тим упитна смена члана ИО који је 

захтевао ванредну скупштину и именовање новог и подобног. 

Сагласно члану 29 статута СТСС председник је морао да седницу закаже у року од 30 
дана од дана подношења захтева, након што је је 5 чланова ИО СТСС дана 19. маја 2015. 
године на седници ИО СТСС у Нишу писмено тражило сазивање ванредне седнице скупштине 
СТСС. Како председник није своју статутарну обавезу извршио, обавеза потписника захтева је 

била да јавним позивом, у складу са истим чланом 29 статута, сазову седницу ванредне 
скупштине Стонотениског савеза Србије. Седница је одржана, као што је напред наведено, 16. 

августа у Јагодини. 

Седници скупштине је присуствовало 23 делегата (од 40 укупно) из 4 организације 
чланице СТСС (од 5), што значи да је, у складу са статум СТСС, постигнут потребан кворум за 

рад и одлучивање. Наиме чланови СТСС су: 
1. Регионални стонотениски савез Ниш 
2. Стонотениски савез Војводине 
3. Стонотениски савез Београда- Регион Београд 

4. Стонотениски савез Косова 
5. Стонотениски савез особа са инвалидитетом, 

а седници нису присуствовали делегати једино из Стонотениског савеза Војводине и 3 
делегата из Регионалног стонотениског савеза Ниш (делегат из Прокупља одакле је и бивши 

председник и два делегата из Ниша која су путовала, без одлуке ИО СТСС као чланови 
делегације СТСС на светско првенство у Кину - Вукмировић и Ђорђевић). На седници је 
Оливер Радошевић разрешен дужности председника СТСС. За заступника СТСС до изборне 

скупштине именован је Зденко Мађер, из Београда, бивши играч Партизана и Вождовца. 

На располагању сам вам за све додатне информације додатну документацију уколико је 
потребна. Мој контакт тел. је (011) 2429772. 

 

Београд, 19.8.2015. 
С поштовањем 

Душан Османагић,  

председавајући скупштине и члан ИО СТСС 
 

 
 

прилози: 
- записник са седнице скупштине, 
- спискови делегата скупштине 
- статут СТСС 

- пословник о раду ИО СТСС 
- обавештење достављено СТСС 


